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Zoadag 10 April 1955
Openbare zitting
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discussies n»a.v. rede DE 6100T
Gezien het grote aantal discussianten werd hierbij d« spreektijd op 10
Binuten per gedelegeerde bepaald.
Het 'woerd werd gevoerd door ongeveer 30 sprekers, waaronder enig»
vooraanstaande figuren uit de mantelorganisatiea en een aantal distrfctafunctienarisseji.
In het algemeen kwamen, gelet op de inhoud vaa het eengresmateriaal
(discussiegrondslag en eongreakranten) , geen nieuwe gezichtspunten naar
Toren. Enige sprekers traden op onder een pseudoniem o.ra.de onderwijzer
Gerrit VEEB1PS (aliaai 6. MULDER) en de vroegere ambtenaar der Geneeste
Amsterdam Freek de VBIES ( alias i F. T. d. BEBO). Zij spraken respectievelijk over het onderwijs en over de partijactiviteit onder het overheidspersoneel.
Sen belangrijke discussiebijdrage werd geleverd door Henk HOEKSTRA,
die een uiteenzetting gaf over de noodzakelijke verbeteringen in de parti jorganiastie*
Toen deze zitting te 17*00 uur werd gesloten was een 7-tal discussianten nog niet aan het woord geweest. Bet congres verzocht hen hun discussiebijdrage schriftelijk ter kennis te brengen van het nieuwe partijbestuur.
Buitenlandse vertegenwoordigers
Be discussies werden tweemaal onderbroken om een West-Duitse communist
(vermoedelijk de vooraanstaande K. P. B. -functionaris Werner STEBZENBACH)
en een Franse communist (vermoedelijk het lid van het Centraal Comité
van de P. C. P. Roger SABMJDIJ) de gelegenheid te geven een begroetingsrede
uit te spreken*
Besloten avondzitting

Deze waa gewijd aan een bespreking van de eandidaten voor het partijbestuur* Aan 4e gedelegeerden werd een lijst» vermeldende de namen van 138
eandidaten, die later aoest worden ingeleverd, ter hand gesteld.
Op deze lijst waren de naaien van 46 eandidaten voergedragen voor
het volledige partijbes tuurg-lidmaatsehap en 8 eandidaten voor het plaatsvervangende lidmaatschap boven een streep geplaatst. De betekenis hiervan
is. dat hun caadidatuur door de eandidaten-eoiBBaisaie (c.q. de leidende
kern van de Partij) werd ondersteund*
Verslag candidaten-eoaraiasie
Dit werd uitgebracht door Jaap BHANDKNBURO.
Hij oefende felle eritiek uit op Gerben WAQMAAH (partijvoorzitter
en organisatiesecretaris) en Prits BEÜfER (voorzitter E. V. C.) f minder
ernstig was zijn eritiek ep Henk GOSf ZAK (fraetievoarzitter 2e Kamer) en
ïïarry TEHHET (agitatie- en propaganda secretaris).
Van Paul de GROOT werd gezegd, dat hij eigenlijk boven de eritiek
verheven was»
- Qerben WAOEHAAH
was te eigenaaachtig opgetreden zender overleg aet
anderen te plegen? zijn werk als organisatieaecretaria was oaToldoeade geweest*
- Trits EEÜfSR
had in de E.7.C. die ta tori aal gehandeld | waa te in
dividueel en te eigengereid en had in het practiseh
werk ernstige foute» gemaakt.
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- Henk GQBfZAC
- Harry TERHET

GEHEIM

gaf te weinig leiding aan d* Kamerfractie.
verloor zijn arbeideraafkoHst is veel uit hei oog
«n bow»og zich ie seer onder intellectuelen.
Opvallend was» dat WAGENAAE's medewerker in het organisatiewerk
Henk HOEKSTRA door BRANDENBURG werd getypeerd ala ecu jonge partijbestuurder onlangs ai t het A.ÏÏ.J.V. gekomen, die blijk had gegeven over
goede theoretische kennis te beschikken, de partijpolitiek te verstaan
en een goed organisator te cijn.
Het lijdt geen twijfel, dat HOEKSTRA hiermede als de nieuwe organisatieseeretaris is gedoodverfd en dat hij de plaats van WAGENAAE «al
innemen.
Piacuaaie over caadidaten
lierbij trad een algemene critiek op het werk van de candidaten-eoauBissie naar voren. Haar werd een eenzijdig oordeel en een ia manier verslag verweten.
Gerben WAGENAAB wees ds critiek op zijn persoon vrijwel geheel van
de hand. Hij beschuldigde BRANDENBURG ervan "haMigheidjea vaa een Kamerlid" toe ie passen.
Bertua BRAKDSEN, die deel uit aaakte van de candidaten-coraiaissie,
oefende scherpe eritiek uit op zijn mede-bestuurder in de E.V.C. Prits
REOTEH. Hij achtte deee absoluut ongeachikt als vakbondsbeatuurder en
verweet hes nimmer overleg te plegea aet de overige leden van het Terboiidabestuur van dese organisatie. Ia deze eritiek vielen hem aadere
discussianten o.a. E.V.C.-functionarissen bij.
Henk GORTZAK onderschreef de ep hem uitgebrachte eritiek en beloofde xieh te zullen verbeteren.
Harry VERHIT wees de volgende dag de hea aangewreven tekortkoming*
van d* hand.
Aan het eind Iran desa zitting hadden nog niet alle discussianten
htm mening ever da eandidaten voor het partijbestuur gegeven*
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Maandag 11 April 1955
Openbare aitting
Inleiding orer de Terkiesingseampagne
Harry 7EREET hield een inleiding orer het daarroor
gelegde plaa. Hieria worden de door de Partij ia de>
te ontwikkelen actiTiteiten omsehreTen o.m. betref f s»®* .„_«.*,,.« Tan
openbare Tergaderingen en opsnluchtbijeenkomataa —
.
^^ a & Ter
Terkiezingsmateriaal (manifesten, affiches «BB.) - b
feet
%o*mal bêkrijging Tan de Toer de campagne benodigde, gelden, -"tarTa3ft
d« stakingen in _—
agitatie en propaganda. Hij meende, dat h*t ma»»al
itatie een **ehonderden agitatoren en de door hea geToerde moBd*l4ï&e*-*faa-t kleine
eesTolle nieuwe methode was geweest. Hierdoor «are» °£ _ . ^ *9 srtrijd
TolksTergaderingen
ontstaan, die
het mogelijk* hadd»»
8*
.
-»«-v«,Ji«
_
m
M ^
» • « •
•*
ji^aflgStUrlce" * wmon**" *•
op een hoger plan te brengea, doordat de sociale Tar»**»
werden met het probleem Tan de Duitse herbewapening
Het congres kon wegens tijdgebrek geen ge!
om orer
de .
inleiding
Taa VEBHET
discussieren.
— — A* «-ferictseoniereaties»
««..*-•«,.** .«
. .
. ^
. . te ,
....
cuaaiaa te doen houden op binnenkort te beleggen da-**
Sletrede PB GBOOT
Paul de GSOOT Terklaarde wegens tijdgebrek »iet difp la ** ^a»»011 g»8*
op het tijdens de discussies naar aanleiding Tan
gedelegeerden te berde gebrachte* Hij noemde de
rijkste Traagstuk en herhaalde de al eerder gemitt*» ""^^.Itn/
partijbestuur ten aaaclen Taa de partijsrgaaisati* *a a* w»m.ma>
Stemmiag orer resoluties
Verrolgena werden de resolutie orer de o*gaai(Ba*oar***^„T"
Partij - het plaa Toer de Terkieslagseampagae - de
beginselprogram (orer de landbouw, de mlddenm-taad
intellectuelen) beneTens het actieprogram (BaHBenrat** B*
eisen der C.P.H.) met algemene stemoen goedgekeurd.*
Verslag maadateaeommisaie
Sadat neg het woord *aa geToerd door een afga-rasrA**4*
eoamuaistische partij werd namens de Mwadateneon»!.^**»
bracht door MeTrouw J. BIJKSTBA-BETHLEEai «it
Daarbij bleek, dat het aantal ep het coflgre»
; « t
den 390 bedroeg. lierotóer war.n 58 Trouwe». De
i**«ld* leeftid der
gedelegeerden was 33 jaar.
Besloten
middagcitting
mmmmmmmmmmmmmmmmmammmH
Toertaettiaf bespreking «andidaten

D0Z9 leidde tot eea «eatijd»
REUTER niets tegen de ep hem uitgeoefende eri*i«k
«elf s in het geheel niet ep reageerde.
Buitenlandse Tertegenwoordigtrs
lm deze ïittiag hielden de Praasmam SustaTe A»SAB
het Ceatra.1 C<wit« Tan de P.C.F, e* eea «nb***^1*»
aist nog eea korte toespraak tot het congres.
Terkieging partijbestuur
Iet congres ging tenslotte orer t«* het bij g»hel»«** »tewmd«« Terkiesen
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verkiesen Ta» aet partijbestuur. Zoal» ai| de G. P.», gebruikelijk ward
da aitalag Taa da verkiezing al e-k bekaad genaakt.
Orer da aaaeaatelliag raa het nieuwe partijbestuur aa da verdeling
dar fonctiaa «alles - so ward la "De Waarheid* gapublieeerd - nadere «edadallagaa rolgaa aa da aerata stttia^ raa hat aiauw TarkoeaH baatunr.
Taa aai Coagraa
Ereaaln bij Toriga congrassaa kwaa TEB da uitvoering raa da
a^aada waiaig taxacht. Da reda Taa Paal da GBOOT aa da baaprafciag dar
eaadidataa roor aat partijbestuur naaea Teel meer tijd ia bealag daa
siea «aa.
Niet uitgesloten ie achter dat dit Mia tijdnood geraken" daal uitnaakt Taa aaa apaeiala coomuniatische methodiek om tebsraikaa} dat verkiasiagaa op ^ahaaata «ijce plaata vloden en om te Toorkonea, dat bepaal
de het parti jbaatuur niet walgeTallige Traagsttikkaa worden aangeaaadea.
Bijsoadar opaerkei ijk is, dat ditmaal taa eoagraaaa da financiële
toeataod dar Partij alat werd beoprokeaj ar werd zelf a
tot 1952 geen financieel verslag over galagd.

